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•  I 2020 indsamlede FødevareBanken1.377 
tons overskudsmad, som ellers ville være 
blevet smidt ud, og fordelte det til sociale 
organisationer, der arbejder for og med 
samfundets udsatte.. 

•  Den indsamlede mad svarer til 32.792 
enkeltpersoners – svarende til indbyg- 
gertallet i Hillerød – eller 13.117  
familiers årlige madspild.

•  Den indsamlede mad har en værdi på  
28 mio. kr. hvis tilsvarende fødevarer 
skulle være indkøbt til discountpris.

•  Den indsamlede mad rækker til over 
3,4 mio. måltider – dvs. 9.433 måltider 
pr. dag et helt år – og de indsamlede 
mængder fisk samt frugt og grønt rækker 
dagligt til 829 portioner af det anbefale-
de indtag af fisk, samt 1.248 portioner af 
det anbefalede indtag af frugt og grønt.

HOVEDKONKLUSIONER
•  FødevareBanken har netto sparet 

samfundet for udledning af 1.274 tons 
CO2-ækvivalenter ved at fordele over-
skudsmad, der ellers var blevet kasseret, 
og dermed forhindret produktionen af 
nye fødevarer. Den sparede CO2-mæng-
de svarer til, at en personbil ville have 
kørt 9,8 mio. km – eller 245 gange rundt 
om jorden.

•  En frivillig i FødevareBanken er i gen-
nemsnit med til at indsamle 37 kg mad 
pr. time, svarende til en værdi på 757 kr. 
eller 93 måltider. 

•  Modtagerorganisationerne modtager i 
gennemsnit mad for 2.120 kr. pr. levering. 
Holdes dette op mod det distributions-
gebyr, de betaler, får de for 10,54 kr. mad 
pr. krone, de har betalt.

•  Samlet set får samfundet mindst 1,95 
kr. igen for hver krone, der investeres i 
FødevareBanken. Dette er alene i form 
af sparede madudgifter for modtageror-
ganisationerne og sparet CO2-udledning 
ved at anvende overskudsmaden frem 
for at producere nye fødevarer. Værdi-
en af forbedret ernæring, sundhed og 
livskvalitet hos de socialt udsatte, der får 
glæde af maden, er ikke medregnet, og 
den faktiske værdi er derfor større.
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Formålet med denne rapport er at belyse 
værdien FødevareBanken har skabt i løbet  
af 2020 gennem deres indsamling og ud- 
deling af overskudsmad.

De Forenede Nationer (FN) har sat sig som 
mål at halvere madspild pr. indbygger frem 
mod 2030 (SDG 12.3). En reduktion af 
madspild indebærer flere positive effek-
ter. For det første er madproduktionen og 
den samlede værdikæde forbundet med 
betydelig CO2-udledning, som bidrager til 
klimaforandringer. For det andet er der et 
stort potentiale for omfordeling, der kan 
være med til at udrydde sult i verden. For 
det tredje kan aktører langs værdikæden 
samt konsumenter spare penge.

1. RAPPORTENS FORMÅL

Rapporten belyser først og fremmest  
den samfundsøkonomiske værdi af  
FødevareBankens aktiviteter, der dels  
består af værdien af den indsamlede  
mad og dels af værdien af mindre CO2- 
udledning ved produktion af ny mad.

Madspild er ikke nødvendigvis et tegn på 
overudbud.  Europa-Kommissionen skønner, 
at ca. 20 pct. af den samlede madproduktion 
i EU er tabt eller spildt. Samtidig er der ca. 
33 millioner mennesker i EU, som ikke har 
råd til et måltid af en acceptabel kvalitet hver 
anden dag (Europa-Kommissionen, 2021). 

Det drejer sig således om en misallokation af 
ressourcer, og det er præcis her, hvor organi-
sationer som FødevareBanken kommer i spil.   

Derudover belyser rapporten også nærings-
værdien af maden, de frivilliges betydning 
samt modtagerorganisationernes udbytte.

Hvert eneste år går ca. 814.000 ton spiselige 
fødevarer til spilde i Danmark og for den 
største del (ca. halvdelen) er fødevareindu-
strien selv ansvarlig (Ministeriet for Fødeva-
re, Landbrug og Fiskeri, 2021). Detailhandlen 
og fødevaredistribution, som FødevareBan-
ken også indsamler varer fra, er ansvarlig for 
ca. en ottendedel af det samlede madspild i 
landet (Miljøstyrelsen, 2021).

2. INDSATSBEHOVET

2.1 Madspild

SOM FRIVILLIG SÆTTER JEG STOR PRIS PÅ SAMVÆRET MED DE ANDRE FRIVILLIGE 
OG DE ANSATTE PÅ KONTORET OG LAGERET. DER ER ALTID EN DEJLIG STEMNING PÅ 
LAGERET, OG DET ER GODE OG SJOVE SAMTALER, VI FÅR I BILERNE, NÅR VI KØRER 
UD MED MADVARER.

MØDET MED PERSONALET OG BRUGERNE AF DE STEDER VI LEVERER MAD TIL ER 
ALTID POSITIVT OG LIVSBEKRÆFTENDE, MEN OGSÅ EN ØJENÅBNER FOR, AT DER  
ER SÅ MANGE, DER HAR BRUG FOR VÆRESTEDERNE OG DEN BILLIGE MAD.

Mogens Toft Jensen, frivillig i København
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Kost og ernæring er vigtig for både for- 
ventet levetid og livskvalitet. Det har en  
stor betydning for udviklingen af de store 
folkesygdomme såsom hjertekarsygdomme, 
type 2-diabetes, kræft samt muskel- og 
skeletsygdomme. Mange kroniske sygdom-
me kan enten undgås eller udsættes ved 
ændringer i livsstil, hvor især kosten spiller 
en afgørende rolle i forebyggelsen af dårligt 
helbred (Lenoir-Wijnkoop et al., 2013).

For mange af brugerne i FødevareBankens 
modtagerorganisationer er behovet for  
sund og nærende mad udtalt, og der er  
derfor her potentiale for at fremme både 
den forventede levetid og livskvalitet  
gennem den indsamlede overskudsmad.

Madposten er som regel den eneste udgift, 

man kan skrue op og ned for, hvis der skal 
gøres plads i budgettet til for andre  
eksistentielle goder. En gennemsnitsfamilie 
bruger omkring en tiendedel af deres sam- 
lede indkomst før skat og husleje på mad.  
Til gengæld vil den samme diæt kræve  
mellem en tredje- og fjerdedel af indtægten 
før skat og husleje for de fattigste.

I forbindelse med projektet ’Food in  
Turbulent Times’ (FiTT) har Københavns  
Universitet i samarbejde med Danmarks 
Statistik i 2015 gennemført en befolknings-
undersøgelse, som skal belyse hvordan  
husholdninger i Danmark håndterer økono-
misk pres og dermed nedskæringer på 
madbudgettet, og hvilke konsekvenser det 
har for kostens sundhed og livskvaliteten. 
Undersøgelsen viser, at nedskæringer på 

madbudgettet materialiserer sig blandt  
andet i form af strækning på maden, køb  
af billigere fødevarer og sænkning af mad-
kvaliteten. Det skønnes, at ca. 8 pct. af de 
danske husstande er ramt af usikker eller 
meget usikker adgang til fødevarer. Jo mere 
økonomisk pressede husholdningerne er, jo 
mere indgribende tilpasninger foretager de, 
og jo stærkere en sammenhæng findes mel-
lem usikker fødevareadgang og usund kost, 
lavt psykisk velvære og livskvalitet. 

Undersøgelsen var dengang den første af 
sin slags, og er gennemført af forskere ved 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 
ved Københavns Universitet. FiTT var en af 
de første analyser, der undersøger føde- 
vareusikkerhed i Danmark, som generelt  
er et overset område i danske statistikker.

2.2 Madfattigdom

FødevareBanken er en non-profit organisati-
on, der modtager overskudsmad fra fødevare-
producenter og -grossister. Maden fejler intet, 
men kan af forskellige årsager alligevel ikke 
sælges, f.eks. pga. beskadiget emballage eller 
etikettefejl, se figur 1 for uddybning. 

FødevareBanken leverer maden til organisa-
tioner, der arbejder for og med samfundets 
socialt udsatte – heriblandt børn, kriseramte 
kvinder og mænd, hjemløse, stofbrugere og 
psykisk syge. 

På den måde er FødevareBanken med til 
både at bekæmpe madspild og madfattigdom 

i Danmark. FødevareBanken startede op i 
København i 2009, og udvidede i 2014 med 
en afdeling i Aarhus og i 2017 med en afdeling 
i Kolding, og leverer dermed nu mad i alle 
landets fem regioner. FødevareBanken er den 
største organisation i Danmark, der arbejder 
struktureret og fødevaresikkert med at forde-
le madoverskud til socialt udsatte.

3. OM FØDEVAREBANKEN



SIDE 8 AF 20

ØKONOMER UDEN GRÆNSER
SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF FØDEVAREBANKENS AKTIVITETER I 2020

SYLTEMØJ
KOLD-
SKÅL

Figur 1: Typiske årsager til at fødevarer ikke kan sælges

Varene vil inden for kort tid udløbe og kan derfor 
ikke sælges i butikken. FødevareBanken uddeler 
aldrig varer, der har overskredet udløbsdatoen.

Nå vejret slår om til kulde og regn, kan det bl.a. 
være svært at sælge koldskål, ligesom der primært 
spises pebernødder op til jul.

Cornflakesæsker med bøjede hjørner, konserves-
dåser der har fået en ridse og andre kosmetiske 
fejl gør det vanskeligt at sælge varerne.

KORT HOLDBARHED

SÆSONVARER
Der er fejl i oplysningerne på etiketten. Det kan 
være trykfejl eller fejl i ingredienslisten. F.eks. kan 
der på en pose ris stå, at den har udløb i 2020, 
mens den faktisk først udløber i 2023.

ETIKETFEJL

EMBALLAGE
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Den samfundsøkonomiske analyse af Føde-
vareBankens aktiviteter tager udgangspunkt 
i et stort mikrodatasæt, som indeholder 
detaljerede oplysninger for alle modtagne 
fødevarer. Alle varer identificeres gennem 
deres stregkode. Det giver en oversigt over 
blandt andet hvilke typer fødevarer og i 
hvilke mængder, der blev modtaget og vide-
regivet. Disse oplysninger suppleres derefter 
med andre offentligt tilgængelige data.

For at beregne værdien af de videregivne 
varer indsamlede Økonomer Uden Grænser 
selv prisdata for de relevante varegrupper 
i 2014. Det bemærkes, at der er tale om 
priserne på de billigste alternativer. Dvs. at 
også luksusprodukter prissættes til samme 
lave pris som discountudgaven af produktet, 
da det antages, at hvis organisationerne ikke 
havde modtaget varer fra FødevareBanken, 
havde de købt den billigste variant af pro-
duktet selv. Det vurderes som en realistisk 
antagelse, da de fleste organisationer 
opererer med et meget begrænset budget. 
Priserne fremskrives til 2020-niveau på bag-
grund af forbrugerprisindekset fra Danmarks 
Statistik, hvor den individuelle prisændring 
for hver enkelt fødevaretype er anvendt.

Spørgsmålet om, hvad det alternative scena-
rie ville have været, er en central komponent 
af analysen bag denne rapport. Ligesom for 
beregningen af madens værdi er spørgsmå-
let, hvad ville CO2-udledning have været, 
hvis FødevareBanken ikke indsamlede og 
uddelte overskudsmaden i 2020?

En fødevares CO2-fodaftryk består af to 
væsentlige komponenter. På den ene side er 
produktionen og transporten fra producen-
terne til slutbrugerne forbundet med væ-
sentlige CO2-udledninger. Data om CO2-be-
lastning per fødevare stammer fra den store 
klimadatabase (denstoreklimadatabase.dk), 
som indeholder oplysninger om drivhus-
gasudledning for fødevarer på et meget 
detaljeret niveau. FødevareBanken bidrager 
til en lavere CO2-udledning ved at reducere 

efterspørgsel af fødevarer som på langt sigt 
fører til en nedgang i madproduktion. Her 
antages at 50 pct. af den videregivne mad fra 
FødevareBanken til modtagerorganisationer-
ne ellers ville være blevet købt af organisati-
onerne som nyproduceret mad – og dermed 
at de resterende 50 pct. modtagne varer blot 
er ekstra forbrug i organisationerne – samt 
at den del, som organisationerne nedbringer 
deres forbrug med videreføres 100 pct. til 
produktionssektoren i form af mindre føde-
vareproduktion.

På den anden side kan forskellige anven-
delser af overskudsmad indebære yderlig 
CO2-udledning. For eksempel er den biolo-
giske nedbrydningsproces af organisk affald 
forbundet med metanudledning – som også 
er en meget potent drivhusgas. Til gengæld 
har biogasanlæg en positiv (om end margi-
nal) CO2-balance, da disse fortrænger min-
dre miljøvenlige former af energiproduktion, 
f.eks. olie- og gasproduktion. De offentligt 
tilgængelige statistikker er desværre ikke til-
strækkelige for at specificere det alternative 
scenarie for madaffald. For at undgå at  
FødevareBankens bidrag til reduktionen af 
den globale CO2-udledning overvurderes, 
tager analysen udgangspunkt i det mest 
optimistiske alternative scenarie: Biogas. 
Anvendelse af et kilo madaffald til biogaspro-
duktion skønnes at reducere CO2-udlednin-
gen med ca. 0,1 kg (Jørgensen, 2009). 

FødevareBankens aktiviteter skønnes således 
at reducere CO2-udledning ved at reducere 
efterspørgslen og dermed produktionen af 
fødevarer, men at indebære en lille CO2-for-
højelse på grund af den tabte CO2-reduktion 
ved biogasproduktion.

Den beskrevne metode adskiller sig fra tidli-
gere rapporter i tre væsentlige punkter:
For det første fremskrives priser med prisin-
dekset for hver enkelt fødevaretype i stedet 
for det samlede forbrugerprisindeksen, der 
dels indeholder prisstigninger på en lang 
række andre varer end fødevarer og dels ikke 

er vægtet i forhold til sammensætningen af 
de fødevarer FødevareBanken håndterer. 
Den gennemsnitlige prisstigning for fødeva-
rer fra 2014 til 2020 ligger ca. 3 pct.-point 
højere end for alle forbrugervarer. Dermed 
skønnes – alt andet lige – at værdien af den 
videregivende mad er højere end ved den 
tidligere anvendte metode.

For det andet anvendes tal for CO2-belast-
ning fra den store klimadatabase i stedet 
for Fødevareministeriets klimakogebog fra 
2009. De anvendte tal er mere detaljerede, 
aktuelle og i de fleste tilfælde højere end i 
tidligere skøn.  

For det tredje antages, at kun 50 pct. af den 
videregivne mad vil føre til en tilsvarende ned-
gang i madproduktionen, og at det alternative 
scenarie for madaffald ville have været biogas. 
Disse antagelser fører til et mere konservativt 
skøn af FødevareBankens bidrag til reduktio-
nen af den globale CO2-belastning.

4. METODE
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Hvert år indsamler FødevareBanken store 
mængder overskudsmad, som alternativt var 
blevet smidt ud. Alene i 2020 blev det til i alt 
1.377 ton indsamlede overskudsfødevarer. 

Den indsamlede overskudsmad inddeles 
i 9 kategorier: Frugt, grønt, mejeri, brød/
kager, kød/fisk, kolonial, frost, drikkevarer og 
Convenience. Den faktiske fordeling af disse 
fødevarer var i 2020 som illustreret i figur 2. 

Mejeriprodukter udgjorde den største andel 
af den indsamlede mad, idet kategorien ud-
gjorde 38 pct. Den næststørste kategori var 
kolonialvarer med en andel på 16 pct., mens 
grøntsager med en andel på 11 pct. udgjorde 
den tredjestørste kategori.

5. RESULTATER

5.1 Maden
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Figur 2: Indsamlet mad fordelt på kategorier
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De 1.377 tons indsamlede overskudsføde- 
varer, svarer til 32.792 enkeltpersoners årlige 
madspild jf. tabel 1. Det svarer til antallet af 
indbyggere i Hillerød. 

Værdien af de indsamlede overskudsføde-
varer havde i 2020 en værdi på godt 28 mio. 
kr., som det fremgår af tabel 2. Det svarer til 
en gennemsnitlig kilopris på 20,43 kr. Dette 
er ikke i alle tilfælde varernes købspris i 

5.1.1 Mindre madspild

5.1.2 Værdien af maden

Dog bliver der i gennemsnit smidt mindre 
mad ud pr. person, jo flere personer, der  
bor i en husstand. 

supermarkederne, da denne værdi ikke er en 
realistisk substitut for modtagerorganisatio-
nerne. Beløbet er derfor beregnet ud fra det 
billigste alternativ til den type fødevare, der 
i det konkrete tilfælde er tale om. Således er 

Ser man i stedet på en gennemsnitsfamilies 
årlige madspild, svarer den indsamlede mad 
til 13.117 familiers årlige madspild.

Tabel 1: Madspild

Tabel 2: Værdi af maden

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

Tons fødevarer fx 1.377 tons
Familiers årlige madspild 13.117 familier
Enkeltpersoners årlige madspild 32.792 personer

Tons fødevarer fx 1.377 tons
Værdi af indsamlet mad 28.138.690 kr.
Værdi pr. kg indsamlet mad 20,43 kr.

der en masse kvalitetsprodukter, der er ind-
samlet, men som i denne rapport er opgivet 
til prisen på en discountudgave af samme 
type fødevare.
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Modtagerne af FødevareBankens indsamle-
de mad er typisk sociale organisationer, der 
arbejder for og med udsatte borgere, for hvem 
donationerne fra FødevareBanken udgør en 
væsentlig del af den mad, de får at spise. 

Derfor er FødevareBanken ikke kun med til at 
give dem mad på bordet i det hele taget, men 
har også en stor andel i, hvilken slags mad, de 
får. Når FødevareBanken deler sund og næ-
ringsrig mad ud, kan det være medvirkende til 
at disse borgere ikke bare bliver mætte, men 
får sundt og nærende måltid, der på sigt kan 
forbedre deres helbred og velbefindende. 

Det er derfor interessant at se på sammen-
sætningen af den mad, som FødevareBanken 
uddeler. FødevareBanken har et princip om 
også at tage imod mindre sunde fødevarer, 
da disse stadig kan være stærkt tiltrængte og 

5.1.3 Nærende måltider
med til at forsøde hverdagen hos de bor-
gere, der modtager dem. Fordelingen af de 
donerede fødevarer kan delvist forklares ud 
fra, at fødevarer, der hurtigt bliver fordærvede 
også i højere grad bliver doneret væk. Det ses 
bl.a. også af figur 1, hvor mejeri udgør den 
største andel, men hvor også grøntsager har 
en væsentlig andel.

Da FødevareBankens aftagere typisk er 
organisationer, hvor brugerne har et særligt 
behov for næringsrig kost, virker det hensigts-
mæssigt, at kun 10 pct. af det indsamlede 
hører til i kategorien drikkevarer. Derudover 
er det også værd at bemærke, at kun 5 pct. af 
de indsamlede fødevarer hører til kategorien 
convenience herunder forarbejdede fødevarer. 
Produkter i kategorien drikkevarer indehol-
der typisk meget sukker, mens forarbejdede 
fødevarer ofte indeholder uhensigtsmæssigt 

meget salt, og begge dele opfordrer Sund-
hedsstyrelsen til, at man er tilbageholdende 
med at indtage for meget af.

Som det fremgår af tabel 3, indsamlede Føde-
vareBanken overskudsmad svarende til over 
3,4 mio. måltider i 2020 – eller 9.433 måltider 
pr. dag. Antallet af måltider er baseret på en 
antagelse om, at et måltid, der er tilstrækkeligt 
nærende og tilstrækkeligt mættende, består af 
ca. 400 g råvarer. Dette tal er FødevareBanken 
kommet frem til i samarbejde med forskere fra 
DTU. Beregner man et dagligt indtag af fisk på 
50 g, dækker FødevareBankens ca. 15.000 kg 
indsamlede fisk årligt 829 daglige portioner, 
mens deres over 230.000 kg indsamlede frugt 
og grønt årligt dækker 1.248 daglige portioner 
frugt og grønt af 500 g.

Tabel 3: Nærende måltider

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

Antal måltider i alt 3.443.113 måltider
Antal måltider pr. dag 9.433 måltider
Anbefalede daglige indtag af fisk 829 portioner pr. dag
Anbefalede daglige indtag af frugt og grønt 1.248 portioner pr. dag

DET BETYDER MEGET FOR OS AT MODTAGE MAD FRA FØDEVAREBANKEN, FORDI 
DET GIVER OS MULIGHED FOR AT GIVE BØRN OG UNGE EN GOD OG VARIERET KOST 
HVER DAG. DET ER SJOVT OG LÆRERIGT, NÅR VI FÅR GODE RÅVARER, SOM VI ELLERS 
IKKE VILLE HAVE KØBT. DET GIVER OFTE EN SNAK OM, AT VI BIDRAGER TIL AT  
MINIMERE DET STORE MADSPILD, VI HAR I DANMARK. DET VIGTIGSTE FOR OS ER, 
AT MADEN ER MED TIL AT SAMLE OS.

Gademix, Kolding
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En organisation som FødevareBanken ville 
ikke kunne eksistere uden den enorme velvil-
je, som den dagligt får fra en masse frivillige, 
der i 2020 sammenlagt lagde over 37.000 
timers arbejde hos FødevareBanken. 

Modtagerorganisationerne oplever generelt, 
at de leverede overskudsfødevarer er variere-
de og af god kvalitet. Leveringerne fra Fødeva-
reBanken gør dels, at organisationes brugere 
får flere måltider samt mere nærende og 
varieret kost, som kan være med til at øge 
brugernes sundhed og livskvalitet. 

5.2 De frivilliges bidrag

5.3 Modtagerorganisationernes udbytte

De frivilliges indsats betyder meget for, hvor 
meget overskudsmad, der kan indsamles og 
uddeles. Den indsamlede overskudsmad i 
2020 svarer til, at der i gennemsnit blev ind-
samlet 37 kg mad med en gennemsnitsværdi 

Økonomisk er samarbejdet med Fødevare-
Banken også en fordel for modtagerorganisa-
tionerne. I 2020 var der et årligt logistikgebyr 
på 10.000 kr. forbundet med at modtage 
overskudsfødevarer via FødevareBanken 
en gang om ugen. Dette til trods melder de 
adspurgte modtagerorganisationer om, at de 

på 757 kr. pr. frivilligtime, jf. tabel 4. Med anta-
gelsen om at et måltid svarer til 400 g råvarer, 
har en frivillig sørget for hele 93 måltider 
til socialt udsatte for hver time, de arbejder 
frivilligt i FødevareBanken.

sparer penge på madbudgettet. I 2020 havde 
den gennemsnitlige levering en værdi af 2.120 
kr., jf. tabel 5. Dermed får modtagerorganisa-
tionerne stor værdi for logistikgebyret, idet 
de i gennemsnit modtager mad for 10,54 kr. 
pr. betalt krone i logistikgebyr, og gebyret er 
dermed tjent ind allerede efter 5 leveringer.

Tabel 4: Frivillige

Tabel 5: Modtagere og logostikgebyr

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

Indsamlet mad pr. frivilligtime 37 kg
Antal måltider pr. frivilligtime 93 måltider
Madværdi pr. frivilligtime 757 kr.

Madværdi pr. levering 2.120 kr.
Gebyr indtjent efter 4,7 leveringer
Madværdi pr. betalt krone 10,54 kr.



SIDE 15 AF 20

ØKONOMER UDEN GRÆNSER
SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF FØDEVAREBANKENS AKTIVITETER I 2020

Den samlede CO2-besparelse kan inddeles 
i to effekter. På den ene side er der den 
direkte CO2-besparelse ved at anvende 
maden på en mere klimavenlig måde. Det 
vil sige, hvis den indsamlede mad ellers ville 
være landet i et forbrændingsanlæg, som 
udleder store mængder CO2, så er der en 
direkte CO2-besparelse ved FødevareBan-
kens initiativ. Som beskrevet i afsnit 4 om 
metoden er det vanskeligt at vurdere, hvad 
det alternative scenarie for de videregivende 
fødevarer ville have været. For at undgå en 
overvurdering af den direkte CO2-besparelse 
antages det derfor, at det alternative scena-
rie ville have været biogasanlæg, som faktisk 
har en positiv CO2-balance. Dermed skønnes 
den direkte CO2-besparelse ved initiativet at 
være marginalt negativ. 

5.4 CO2-reduktion
På den anden side er der også den indirekte 
CO2-besparelse ved at reducere den globale 
madproduktion. Uddelingen af de indsamlede 
produkter reducerer – alt andet lige – mod-
tagerorganisationernes efterspørgsel efter 
fødevarer fra detailhandlen. På langt sigt vil 
nedgangen i efterspørgslen påvirke udbuddet 
og dermed reducere madproduktionen og 
den dermed forbundene CO2-udledning. 
Det påpeges, at FødevareBankens madud-
deling ikke vil oversættes 1:1 til en nedgang 
i efterspørgslen, da sammensætningen og 
kvaliteten af varerne ikke nødvendigvis svarer 
til, hvad modtagerorganisationer ellers ville 
have indkøbt. Det antages derfor, at initiativet 
reducerer efterspørgslen med ca. 50 pct. Den 
indirekte CO2-besparelse svarer derfor til 50 
pct. af CO2-udledning ved produktionen af de 
videregivende varer. Skønnet er dog behæftet 
med stor usikkerhed.

I figur 3 vises, hvordan den estimerede 
CO2-reduktion påvirkes, hvis man justerer på 
antagelsen om, at 50 pct. af den videregivne 
mad fører til en reduceret efterspørgsel – og 
indkøb af nyproduceret mad – hos modta-
gerorganisationerne. Antagelserne om at 
nedgangen i efterspørgslen videreføres 100 
pct. som en reduktion i madproduktionen, 
og antagelsen om, at hvis maden ikke var vi-
deregivet via FødevareBanken, var den endt 
i et biogasanlæg, fastfryses og justeres ikke i 
figuren. Det ses, at hvis blot 4,5 pct. af mod-
tagerorganisationernes modtagne fødevarer 
erstatter køb af ny mad, går CO2-påvirknin-
gen i nul. Hvis mere end 4,5 pct. af den mad, 
modtagerorganisationerne modtager fra 
FødevareBanken erstatter køb af ny mad, vil 
FødevareBankens initiativ reducere CO2- 
udledningen.

Figur 3: CO2-reduktion ved justering af antagelse om reduceret efterspørgsel
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CO2-udledningen fra FødevareBankens ind-
samlede fødevarer i 2020 vurderes at udgøre 
3.124 ton CO2. Fratrækkes 50 pct. som kon-
sekvens af, at ikke al den videregivne mad 
reducerer fødevareefterspørgslen (-1.562 
ton) samt den direkte effekt ved at maden 
ikke ender i et biogasanlæg og fortrænger 
anden energiproduktion (-138 ton), bliver 

FødevareBankens bidrag til CO2-reduktio-
nen in 2020 1.424 ton. Herfra fratrækkes 
Fødevarenbankens egen CO2-udledning ved 
transport af maden og nettoreduktionen 
bliver dermed 1.274 ton CO2. Reduktionen 
har en værdi på 232.744 kr. for samfundet, 
når den værdisættes til den gennemsnitlige 
CO2-kvotepris for 2020.

For at sætte CO2-besparelsen lidt i perspek-
tiv, svarer det til, at en gennemsnitlig person-
bil vil kunne køre over 9,8 mio. km – dvs. den 
ville kunne køre jorden rundt ca. 245 gange, 
før den har udledt lige så meget CO2, som 
den mængde CO2 FødevareBanken sparer 
samfundet for. 

Tabel 6: CO2-reduktion

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

CO2-ækvivalenter for maden 1.424 ton
Sparede CO2-ækvivalenter, netto 1.474 ton
Værdi af sparede CO2-ækvivalenter 232.744 kr.
Sparet CO2 i km 9.803.601 km
Jorden rundt for sparet CO2 245 gange
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FødevareBanken er i 2020 hovedsageligt 
finansieret af tilskud fra en række private 
fonde, tilskud fra offentlige puljer og fonde 
samt støtte fra erhvervspartnere. Herud-
over betaler modtagerorganisationerne et 
logistikgebyr mod at modtage en fast ugentlig 
levering af fødevarer. Samlet var den sam-
fundsøkonomiske omkostning for Fødevare-
Bankens aktiviteter 14,5 mio. kr. i 2020. For 
den samfundsøkonomiske omkostning får 
samfundet en række økonomiske gevinster 
igen. Modtagerorganisationerne sparede 28,1 
mio. kr. på deres madbudget ved at modtage 
de overskudsfødevarer, som FødevareBanken 
indsamlede. Ved at anvende overskudsmaden 
frem for at producere nye fødevarer, sparede 
FødevareBanken samfundet for CO2-udled-
ning svarende til en værdi på ca. 232.700 kr. 

5.5 Værdien for samfundet
Holder man de samfundsøkonomiske ge-
vinster op mod omkostningerne giver det, 
som vist i tabel 7, en social cost benefit ratio 
(SCBR) på 1,95. Det vil sige, at for hver krone, 
der blev investeret i FødevareBanken i 2020, 
fik samfundet 1,95 kroner igen. Det svarer 
til et afkast – det såkaldte social return on 
investment (SROI) – på 95 pct.

Resultatet er ikke direkte sammenligneligt 
med tidligere års rapporter, idet der i år 
er foretaget både kvalitetsforbedringer af 
pris- og CO2-fastsættelserne af de enkelte 
fødevaretyper, der forbedrer resultatet en 
smule, samt en ændring af de bagvedliggende 
antagelser for CO2-reduktionen, der mere 
end halverer CO2-reduktionen tilskrevet 
FødevareBankens arbejde. 

Ændringerne er nærmere beskrevet i afsnit 4 
om metoden.
Grundet ressourcemæssige årsager er der 
ikke indsamlet tal, der kan belyse den sam-
fundsøkonomiske gevinst forbundet med, at 
de socialt udsatte, der får glæde af maden, 
får mere nærende måltider – eller et måltid 
overhovedet – forbedret helbred og eventuelt 
mere livskvalitet. Disse gevinster udgør 
formentlig et væsentligt beløb, der ville have 
øget både SCBR og SROI. De angivne værdier, 
som FødevareBanken skaber, skal derfor 
anses som en nedre grænse, idet den faktiske 
værdi vil være højere.
 

Tabel 7: Samfundsøkonomisk værdi

Kilde: Økonomer Uden Grænsers egne udregninger foretaget på baggrund af FødevareBankens data

Samfundsøkonomiske omkostninger:
Omkostninger i alt 14.544.781 kr.

Samfundsøkonomiske omkostninger:
Værdi af indsamlet mad 28.138.690 kr.
Værdi sparede CO2-ækvivalenter 232.744 kr.
Gevinster i alt 28.371.435 kr.

Social cost benefit ratio (SCBR) 1,95 kr.
Social cost benefit ratio (SCBR) 1,95 kr.
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FødevareBanken indsamler overskudsmad og 
fordeler det til organisationer, der arbejder 
med og for socialt udsatte med det formål at 
bekæmpe madspild og madfattigdom. Den-
ne rapport har analyseret FødevareBankens 
bidrag til opfyldelse af denne målsætning 
samt den samfundsøkonomiske værdi af 
deres arbejde for 2020.

FødevareBanken indsamlede 1.377 tons 
overskudsmad, som ellers ville være blevet 
kasseret, og fordelte det til socialt udsatte 
gennem føromtalte sociale organisationer. 
Det svarer til det årlige madspild for 32.792 
enkeltpersoner eller 13.117 familier af to 
voksne og to børn. Derved har FødevareBan-
ken medvirket til at nedbringe madspildet 
i Danmark. Den indsamlede mad svarer til 
over 3,4 mio. måltider, dvs. 9.433 måltider 
pr. dag. Størstedelen af fødevarerne kan 
betegnes som fødevarer, der er vigtige dele 
af et nærende måltid. Der blev eksempelvis 
indsamlet fisk svarende til 829 daglige porti-
oner af det anbefalede indtag, samt frugt og 
grønt svarende til 1.248 daglige portioner af 
det anbefalede indtag. FødevareBanken har 
dermed medvirket til at mindske madfattig-
dommen i Danmark.

En stor del af arbejdsopgaverne hos 

6. KONKLUSION
FødevareBanken udføres af frivillige, som 
sammenlagt bidrog med over 37.000 timers 
gratis arbejdskraft - eller i gennemsnit 476 
timer pr. uge. En frivillig hos FødevareBanken 
var i gennemsnit med til at indsamle 37 kg 
mad pr. time, de arbejdede. Det svarer til en 
værdi på 757 kr. eller 93 måltider.

Modtagerorganisationerne modtager i 
gennemsnit mad for 2.120 kr. pr. levering, 
de modtager. Det svarer til at de modtager 
mad for 10,54 kr. for hver krone, de betaler i 
distributionsgebyr, og har tjent distributions-
gebyret ind efter kun fem leveringer. Derved 
sparer modtagerorganisationerne penge på 
deres madbudget, som de eksempelvis bru-
ger på at supplere med ekstra madvarer, de 
ellers ikke ville have haft råd til, eller andre 
aktiviteter for deres brugere.

Værdien af den indsamlede mad beløb sig til 
28,1 mio. kr. hvis tilsvarende fødevarer skulle 
være indkøbt til discountpris. Dette beløb 
er den samfundsøkonomiske gevinst, der 
tilfaldt modtagerorganisationerne i form af 
en besparelse på deres madbudget.

Derudover sparede omfordelingen af over-
skudsvarerne netto samfundet for udled-
nings af 1.274 tons CO2-ækvivalenter, idet 

det forhindrede produktionen af nye fødeva-
rer til at dække modtagerorganisationernes 
behov. For at udlede samme mængde CO2 
skal en personbil køre over 9,8 mio. km, 
eller hvad der svarer til 245 gange rundt om 
jorden. Den samfundsøkonomiske gevinst af 
den mindskede CO2-udledning udgjorde en 
værdi på ca. 232.700 kr.

Holdes de samfundsøkonomiske udgifter til 
driften af FødevareBanken  - som består af 
tilskud og donationer samt distributionsge-
byrer betalt af modtagerorganisationerne 
- op mod de samfundsøkonomiske gevinster, 
som FødevareBankens arbejde genererer, så 
svarer det til at samfundet får mindst 1,95 kr. 
igen for hver krone, der investeres i Fødeva-
reBanken. Dette er alene i form af sparede 
madudgifter for modtagerorganisationerne 
og sparet CO2-udledning ved at anvende 
overskudsmaden frem for at producere nye 
fødevarer. Værdien af forbedret ernæring, 
sundhed og livskvalitet hos de socialt udsatte, 
der får glæde af maden, er ikke medregnet, 
og den faktiske værdi er derfor større. Det kan 
dermed konkluderes, at FødevareBanken bi-
drager med et samfundsøkonomisk overskud.

I FØDEVAREBANKEN GIVER OVERSKUDSDELING BEDRE  
MENING END I NOGEN ANDRE BANKER, JEG KENDER.

Jakob Ellemann-Jensen, Formand for Venstre, fhv. Miljø- og Fødevareminister
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